JACQUOT DE NANTES © Ciné-Tamaris

Cyklus

Agnès Varda

Ikona nové vlny, avantgardní dokumentaristka, zanícená filmařka, fotografka, výtvarnice… její talenty jsou mezinárodně uznávané
a inspirující pro její následovníky.

od 7. dubna si připomeňte dílo této umělkyně, vždy v neděli ve 21:00

Le bonheur

TITULKY

neděle 7. dubna ve 21:00
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trailer

Les glaneurs
et la glaneuse

TITULKY

Jacquot de Nantes

TITULKY

neděle 21. dubna ve 21:00

hledáme ho, nacházíme, množíme... ale visí na vlásku

neděle 14. dubna ve 21:00

Jacques Demy očima ženy jeho života

Truhlář žije šťastně se svou ženou a dětmi. Jednoho dne
ale potká ženu, do které se zamiluje. Nijak to neskrývá,
rád by věřil, že se štěstí může sčítat. Jeho manželka to
však nemůže přijmout...

setkání s těmi, kdo žijí aniž by utráceli peníze
báseň o plýtvání a nadměrném konzumu

Agnès Varda se noří do vzpomínek na Jacquese Demyho,
od dětských snů až po písně, které miloval. V roce 1939
bylo Jacquotovi 8 let. Vyrůstal v autodílně, kde všichni
rádi zpívali, zajímal se o loutky, operetu a snil o tom,
že se bude věnovat filmu.

režie: Agnès Varda (Francie, 1964)
hrají: Jean-Claude Drouot, Claire Drouot
Stříbrný medvěd na festivalu v Berlíně 1965,
cena Davida O'Selznicka 1966

« Paběrkování »: sbírání klásků, které ženci nepokosili.
Agnès Varda se po celé Francii setkává s těmi, kdo paběrkují
ve XXI. století. Z nutnosti nebo z přesvědčení sbírají to,
co jiní nechtějí: netypickou zeleninu, věci, které si budou
muset opravit, to, co se neprodalo v samoobsluze...jejich
svět je překvapivý.

režie: Agnès Varda (Francie, 1990)
ocenění: oficiální výběr festivalu v Cannes (1991)
→ portrét Jacquese Demy.

režie: Agnès Varda (Francie, 2000)

víte, že

ocenění: mimo hlavní soutěž (Cannes 2000)

• Agnès Varda je jednou z mála režisérek nové vlny
• Jejím mužem byl 28 let režisér Jacques Demy, kterému věnovala tři filmy, například Jacquot de Nantes.
• Získala řadu ocenění: čestného Césara (1997), čestnou Palmu (Cannes, 2015), Kameru Berlinale (2019)
a jako první filmařka získala čestného Oskara

fotografie
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